קטלוג עבודות אומנותיות
מרכז אומנויות העץ
רח' קק"ל  57ב'
קרית ביאליק
טל' 270-6526277
דוא"ל woodcraft.co.il@gmail.com
אתרwww.woodcraft.co.il :
תוכנן ומיוצר ע"י ישעיה גור
כל הזכויות שמורות – סיוון תשע"ד  -יוני 0212
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סיסם הדי  -עץ הדי הוא עץ ירוק עד היכול להגיע
לגובה של כ 02-מטר ולרוחב של  10מטר .בשנות
החמישים והשישים היו פזורים בישראל אלפי עצי
סיסם הדי.

ברוכים הבאים למרכז אומנויות העץ.
המרכז בבעלות ישעיה גור (גרובנר) ,בעל
"תעודת אומן" בעבודות עץ מטעם ארגון
אומני העץ .

מייפל (אדר) – עץ קשה .העץ השייך למשפחת
האדריים .מקורו בעיקר בצפון יבשת אמריקה.

אני מייצר עבודות אומנות עץ על פי דמיוני
או לפי הזמנה .אני מתמחה בעיקר
בתשמישי קדושה ויודאיקה ומוצרים
שימושיים וקישוטיים.
המחירים
משלוח.

כוללים

מע"ם

אך

לא

אשור (בוק)  -עץ קשה .עץ ממשפחת האלוניים.
משמשים בייצור רהיטים.
מהגוני (תולענה) – עץ קשה .נמנה עם משפחת
האזדרכתיים.

דמי

אגוז אפריקאי – עץ קשה .עץ פראי בעל צבע
רקע בהיר מאוד וכתמים חזקים ומשתנים של אפור
ירוק כהים .מקורו באפריקה התיכונה או בארצות
מזרח אסיה התיכונה.

בשל אופיו של עץ ,המידות ,המשקל
והצבע עשוי מעט להשתנות.
את סוגי העץ אני בוחר בקפידה ומשתמש
בעיקר ב:

צפצפה  -היא אחד משני סוגים של
במשפחת הערבתיים .עצה של עצי צפצפה
לחומר בניין איכותי .בישראל גדל רק
הפרת ,הנפוצה לאורך נחלים הנשפכים
המלח ועל גדות הירדן.

עץ זית  -עץ פרי נפוץ באזור הים התיכון .המין
המוכר ביותר והיחיד הגדל בר בארץ ישראל הוא
הזית האירופי .בישראל גדלים מספר זנים :סורי
 נפוץ בעיקר באזור הגליל; נבאלי בלאדי  -דומהלזן הסורי פוץ בעיקר באזור יהודה ושומרון; מוחסן
 -שנמצא בשנות ה 22-באזור יהודה ושומרון.
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צמחים
נחשבת
צפצפת
אל ים

) בית מזוזה מעץ זית61(
Mezuzah Olive tree
Mezuzah is a holy relic determined lintel
entrance to the residential rooms of the
house. The main content of the mezuzah is
a parchment inscribed calligraphy affairs'
Hear O Israel ', and' And if you faithfully
obey the torah things. Place of the
mezuzah is on the right side of the door,
tapped the outside of the door, and the top
third opening height.
Dimensions: Weight 64 grams, length 19
width 3, Depth 3 cm
Price: 130 IS Add to cart

מְ זּוז ָה היא תשמיש קדושה הנקבע על
משקוף הכניסה לבית
 תוכנה העיקרי של.מגורים ובחדרי הבית
המזוזה הוא קלף עליו נכתבות בכתב
 ו־'והיה אם,'סת"ם פרשיות 'שמע ישראל
 מקום המזוזה הוא.שמוע' מחומש דברים
 בטפח החיצוני של,בצד ימין של הפתח
. ובשליש העליון בגובה הפתח,הפתח
,3  רוחב,11  אורך, גרם62  משקל:מידות
 ס"מ3 עומק

 הוסף לסל₪ 132 :המחיר

3

בתי מזוזה מעץ זית מצופה
.בלכה שקופה

Mezuzah Olive tree coated
with varnish


 ס"מ0.7  קוטר,02 גובה

Height 20, diameter 2.5
cm. Price 80 IS
Add to cart

 הוסף לסל₪ 72 :מחיר
 ס"מ3.7  קוטר,00 גובה







Height 22, diameter 3.5
cm. Price 90 IS
Add to cart



 הוסף לסל₪ 12 :מחיר
 ס"מ2  קוטר,32 גובה

Height 34, diameter 4 cm.
Price 105 IS
Add to cart



 הוסף לסל₪ 127 :מחיר
ניתן להזמין לפי גודל הרצוי

Additional sizes upon request.
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פמוט לשבת – Sabbath candlestick
פמוט הוא מעמד לנר המשמש כגוף תאורה ,לטקסים דתיים .יש
להדליק נרות שבת ויום טוב בערב אותו היום.

( )03פמוט מעץ זית
משקל  170גרם ,אורך  ,12גובה  ,6עומק  2.7ס"מ
המחיר₪ 102 :

הוסף לסל Add to cart
פמוט מעץ זית

( )06פמוט מעץ זברנו
משקל  070גרם ,אורך  ,16.7גובה  ,5.7עומק  7ס"מ
מחיר₪ 12 :

הוסף לסל Add to cart
פמוט מעץ זברנו

( )03פמוט מעץ סיסם הדי
משקל  026גרם ,אורך  ,17גובה  ,5עומק  2.7ס"מ
מחיר₪ 12 :

הוסף לסל Add to cart
7

פמוט מעץ סיסם הדי

( )44פמוט יחיד מעץ סיסם הדי Single candlestick -
משקל  66גרם ,קוטר  ,5.7גובה  11ס"מ
מחיר₪ 22 :
ניתן לקבל גם בסוגי עץ אחרים

הוסף לסל Add to cart

( )75פמוט יחיד מעץ זית כולל מחזיק נר מזכוכית
Candlestick Olive tree incl. Candle holder
משקל  70גרם ,קוטר  ,7גובה  7.7ס"מ
מחיר₪ 27 :

הוסף לסל Add to cart
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( )0קופסת בשמים להבדלה מעץ זית.
Havdalah spice box made
from Olive tree. The spices are
handed around so that everyone can
smell the fragrance.
משתמשים בה בברכת בורא מיני
בשמים .לאחר ברכה זו מריחים צמחים
ריחניים הנמצאים בתוך הקופסא.

מידות :קוטר  ,6גובה  3.7ס"מ
משקל 72 :גרם
מחיר₪ 57 :
הוסף לסל Add to cart
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( )43מגש להדלקת נרות שבת  -האנוסים –
Marranos Shabbat candle
מגש להדלקת נרות שבת .המיוחד במגש זה הוא
ייחוסו לתקופת האנוסים בספרד כשנאסר על
היהודים להשתמש בכל דבר שיש בו סממן יהודי.
בבסיס שעשוי מעץ מייפל מחורצים  3חריצים
שבתוכם השתלתי פסי עץ מהגוני המשמשים
קונטרסט לעץ המייפל ורק כאשר מחדירים את שני
המראות לתוך החריצים שבחלק האחורי מתגלה
ברקע סמל המגן דוד.
מידות :רוחב  ,32.7גובה  ,12עומק  10.7ס"מ .משקל
 722גרם מחיר ₪ 132 :הוסף לסל Add to cart

39

( )03חנוכיית האנוסים – Marranos Chanukiah
הרעיון מתבסס על תקופת רדיפות היהודים בספרד
כאשר נאסר על היהודים להתקשר לכל דבר
שמזכיר את הדת היהודית.
האנוסים מצאו דרכים שונות כדי לעקוף את הגזירות
הללו ושאחת הדרכים בחנוכה היה להסוות את סמל
ה"מגן-דוד" כפי שיצרתי אותו בבסיס החנוכייה כאשר רק
כששמים את המראות במקומם מופיע ה"מגן-דוד"
במלואו .עץ מייפל עם מבגוני.
מידות :רוחב  ,27גובה  ,12עומק  13ס"מ
המחיר₪ 172 :
החורים מתאימים לקפסולות המוכנות עם שמן
מוצק/נוזלי.
אפשר לרכוש בנוסף ערכת הדלקה של  22קפסולות
בעלות של  .₪ 57הוסף לסל Add to cart

43
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חנוכייה Nine-branched candlestick used on Hanukkah -

חנוכייה היא תשמיש מצווה יהודי שבו נוהגים להדליק את הנרות בחג
החנוכה .החנוכייה מורכבת משמונה קנים המותאמים לקבלת שמונה נרות,
וכן קנה נוסף המיועד ל'שַ מָּ ש – הנר המשמש להדלקת יתר הנרות ,בניגוד
למנורת בית המקדש ,בה היו רק שבעה קנים .השם "חנוכייה" רווח בקרב
היהודים הספרדים בארץ ובארצות הבלקן.
The nine branches include eight branches, one for each day of the
holiday, and one branch for the shamash (servant) candle that is used to
light the other candles

( )00חנוכייה מעץ זית
מידות :רוחב  ,31גובה  ,11עומק  12ס"מ משקל :כ 107-גרם
מחיר ₪ 372 :הוסף לסל Add to cart
( )07חנוכייה מעץ משוחזר
מידות :רוחב  ,31.7גובה  ,17עומק  1ס"מ משקל :כ 562-גרם
מחיר ₪ 362 :הוסף לסל Add to cart
( )04חנוכייה מאגוז אפריקאי
מידות :רוחב  ,31גובה  ,11עומק  11.7ס"מ משקל :כ 632-גרם
מחיר ₪ 362 :הוסף לסל Add to cart
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00

07

04

סביבון הוא צעצוע המסתובב על צירו ומשמש בעיקר
כמשחק מסורתי לחג החנוכה .מקור המנהג לשחק בסביבון
בחנוכה הוא ממשחק הגרלה של ילדי גרמניה ,מהמאה ה.16-
A dreidel is a spinning top, played with during the Jewish
holiday of Hanukkah.
( )3סביבון שאינו נופל מעץ זית
מידות :קוטר  ,2גובה  7ס"מ ,משקל  32גרם
מחיר ₪ 62 :הוסף לסל Add to cart
( )61סביבון קטן מעץ זית
מידות :קוטר  ,7גובה  2ס"מ ,משקל  00גרם
מחיר ₪ 07 :הוסף לסל Add to cart
( )65סביבון גדול מעץ זית
מידות :קוטר  ,6גובה  2ס"מ ,משקל  06גרם
מחיר ₪ 36 :הוסף לסל Add to cart
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17

12

61

רעשן לפורים Gragger (Purim noisemaker) -

בעת קריאת המגילה ,כאשר מוזכר שמו של המן מרעישים
המתפללים ברעשנים או בכלים אחרים כדי לקיים באופן סמלי
את מחיית זכר עמלק ,אשר לפי המסורת המן הוא מזרעו.
When Haman's name is read out during the public chanting of the
Megillah in the synagogue, which occurs 54 times, the congregation
engages in noise-making to blot out his name

( )64רעשן דו קומתי מעץ זית
מידות :אורך  ,07גובה  ,03.7עומק  3ס"מ ,משקל  307גרם
מחיר .₪ 032
הוסף לסל Add to cart
( )60רעשן דו קומתי כולל קופסה מעץ זית עם רקע של לבד
ומכסה פלסטי שקוף .לצורך קישוט ניתן לתלות על הקיר במשך
כל השנה.
מידות :אורך  ,07רוחב  ,07.7עומק  7ס"מ ,משקל  1.0ק"ג.
מחיר .₪ 362
הוסף לסל Add to cart
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לוח ספירת העומר מעץ זית
לוח ספירת העומר שניתן בסיבוב מוט מיוחד שממוקם בצד להעביר
את ימי הספירה לכל יום ויום וכן הברכה של הספירה הנאמרת
Counting of the Omer Olive tree wood
The counting of days between Passover and Shavuot.

The counting of the Omer is done by round rod located
on the side passing the days count every day and
recited the blessing.
 לצורך הזמנה יש להתקשר לישעיה.היצור לפי הזמנה ומגדלים שונים
woodcraft.co.il@gmail.com  או בדוא"ל052-6706085 'בטל
This item will be manufactured according to your specifications and
measurements. To order call +972-52-6706085 or e-mail
woodcraft.co.il@gmail.com
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ארון חמש מגילות מעץ מלא (בוק ,מייפל ,אלון או לפי
דרישה) – 5 Megillot (Torah scrolls) cabinet
ארון ויטרינה ל 7-בתי מגילה .כולל דלת זכוכית עם מנעול.
אפשרות לתוספת של תאורה.
בתי המגילות חרוטות בעיצוב מעץ זית (יש אפשרות לבתים
מיוחדים אחרים מעור או בציפוי זהב( .המחיר אינו כולל את בתי

המגילה.
מידות :גובה  ,67רוחב  ,62עומק  13ס"מ.
מחיר  ₪ 1,322ללא תאורה ואינו כולל הובלה והרכבה.
הוסף לסל Add to cart
( )77בית מגילה מעץ זית – Olive wood Torah case

מידות :קוטר  ,1.7אורך היכל מ 07 -ס"מ אורך.
מחיר ₪ 357 :למגילה באורך  07ס"מ.
כל ס"מ אורך נוסף ₪ 17
הוסף לסל Add to cart
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עט מעץ זית Olive wood pen -
ניתן להזמין עטים בעיצובים מקוריים מיוצרים
בעבודת יד מעץ זית ועוד מבחר עצים אקוסטיים
בצבעים שונים.
( )67זוג עטים מעץ זית וקופסה מעץ מייפל
ניתן להזמין את העט עם הקדשה בחריטה לפי
בחירה.
מידות :אורך  ,15.7עומק  ,7.7גובה  0ס"מ.
משקל  130גרם
מחיר ₪ 172
הוסף לסל Add to cart

( )4עט בודד מעץ זית
מידות :אורך  10.7משקל  02גרם
מחיר ₪ 57
הוסף לסל Add to cart
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( )7פקק לבקבוקים מעץ זית Bottle cork olive wood -
מידות :קוטר  ,3.7גובה  2ס"מ ,משקל  00גרם
עשוי מעץ זית עם הטבעה של מגן דוד מוזהב
מחיר₪ 57:
הוסף לסל Add to cart
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( )63מחזיק בקבוקים מעץ זית Bottle holder olive tree -

מידות :אורך  ,06רוחב  ,7גובה  3.7ס"מ ,משקל כ 722-גרם
מחיר₪ 36:
הוסף לסל Add to cart
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( )01סט  1תחתיות עם מחזיק מעץ זית – 6 Coasters with
Holder olive wood

מידות :אורך  ,5רוחב  ,1גובה  7ס"מ ,משקל כ 032-גרם
מחיר ₪ 322 :הוסף לסל Add to cart
( )05רודה לדבש מעץ זית Olive Wood Honey Dipper -

מידות :אורך  ,13.7קוטר  0ס"מ ,משקל  16גרם
מחיר ₪ 32 :הוסף לסל Add to cart

( )01קופסא לקיסמים מעץ מהגוני Mahogany box for -
toothpicks

מידות :אורך  ,13.7קוטר  0ס"מ ,משקל  16גרם
מחיר ₪ 122 :הוסף לסל Add to cart

15

( )71מלחיה מעץ מהגוני ומייפל Salt box mahogany and -
maple

מידות :גובה  ,7.7קוטר  2.7ס"מ ,משקל  22גרם
מחיר₪ 72 :
הוסף לסל Add to cart
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( )46ארונית למפתחות מעץ צפצפה Key cabinet poplar -
wood

מידות :רוחב  ,02.7גובה  ,30עומק  7ס"מ ,משקל  067גרם
מחיר₪ 36 :
הוסף לסל Add to cart
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( )43קופסת תכשיטים גדול מעץ צפצפה Large jewelry box -
Poplar wood

מידות :רוחב  ,12.7גובה  ,1עומק  11ס"מ ,משקל  172גרם
מחיר₪ 17 :
הוסף לסל Add to cart

( )40קופסת תכשיטים קטן מעץ צפצפה Small jewelry box -
Poplar wood

מידות :רוחב  ,13.7גובה  ,7.7עומק  1.7ס"מ ,משקל  72גרם
מחיר₪ 17 :
הוסף לסל Add to cart
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( )74קופסה עגולה עם מכסה Round box with lid -
קוטר  ,7.7גובה  2.7ס"מ ,משקל  22גרם
מחיר ₪ 36 :הוסף לסל Add to cart

( )13קופסא עגולה מעץ בוק עם קישוט ומכסה Beech wood -
round box with decoration and cover
קוטר  ,6גובה  11ס"מ
מחיר ₪ 32 :הוסף לסל Add to cart
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טבעות Rings -

טבעות עץ בגדלים שונים ובסוגי עץ לפי בחירה
(מ 3.7-עד  5.7ס"מ) הוסף לסל Add to cart

( )13צמיד מעץ זית Olive wood bracelet -
קוטר  ,1.7גובה  0.7ס"מ ,משקל  10גרם
מחיר₪ 62 :

הוסף לסל Add to cart

( )16טבעת מעץ פשוט Simple wood ring -
קוטר  ,02גובה  ,3.7משקל  136גרם
מחיר₪ 07 :

הוסף לסל Add to cart
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Olive wood letter opener - פותחן מכתבים מעץ זית
₪ 36 :מחיר

Add to cart הוסף לסל

Olive wood key chain - מחזיק מפתחות מעץ זית

₪ 72 :מחיר
Add to cart הוסף לסל

Napkin Holder - מחזיק מפיות

Add to cart  הוסף לסל₪ 3 :מחיר
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( )41קערית מעץ מהגוני Mahogany Bowl -
קוטר  ,16.7גובה  6ס"מ ,משקל  117גרם
מחיר₪ 07 :
הוסף לסל Add to cart

( )45קערית מעץ משוחזר Restored wood bowl -
קוטר  ,12גובה  0.3ס"מ ,משקל  20גרם
מחיר₪ 32 :
הוסף לסל Add to cart
( )70צלחת מעץ מייפל Maple plate -
קוטר  ,17גובה  0ס"מ ,משקל  62גרם
מחיר₪ 07 :
הוסף לסל Add to cart
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אגרטלים Vases -
41

43

( )41אגרטל גדול מעץ אגוז

קוטר  ,16.7גובה  17.7ס"מ ,משקל  030גרם
מחיר ₪ 57 :הוסף לסל Add to cart
( )43אגרטל בינוני מעץ אגוז

קוטר  ,13.7גובה  7ס"מ ,משקל  102גרם
מחיר ₪ 57 :הוסף לסל Add to cart
76

( )73אגרטל קטן מעץ סיסם הדי

73

קוטר  ,1גובה  5ס"מ ,משקל  132גרם
מחיר ₪ 62 :הוסף לסל Add to cart
( )76אגרטל גדול מעץ סיסם הדי

קוטר  ,16.7גובה  10ס"מ ,משקל  022גרם
מחיר ₪ 62 :הוסף לסל Add to cart
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( )73קופסה עגולה סגורה מעץ מהגוני Round box -
mahogany
קוטר  ,1גובה  13ס"מ ,משקל  10גרם
מחיר₪ 122 :
הוסף לסל Add to cart

( )71שעון שולחני מעץ זית Olive wood desktop clock -

קוטר  ,2.7אורך  5.7ס"מ ,משקל  06גרם
מחיר₪ 22 :
הוסף לסל Add to cart
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( )73כד קטן מסיסם הדי Small pitcher -

קוטר  ,12גובה  1.7ס"מ ,משקל  162גרם
מחיר₪ 36 :
הוסף לסל Add to cart
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Welcome to my Woodcraft Center, owned by Yeshaya Gur (Grubner), and located in Kiritat Bialik, Israel.
I hold a "Woodworking Arts Diploma" issued by the Israeli Association of Wood Art.
I design and manufacture wooden artwork according to my imagination and specialize in Jewish religious and
Judaica articles but also decorative and usable products.
Indicated prices are in Israeli Shekel but do not include shipment.
Due to the nature of wood, indicated dimensions, weight and color may slightly change.
For my products I choose carefully a selection of wood, mainly:
Olive – Heartwood is a cream or yellowish brown, with darker brown or black contrasting streaks. A common
fruit tree in the Mediterranean. In Israel the European Olive grows wild. Other species are Syrian common in
the Galilee area; Nabali Balady is similar to the Syrian and grows mainly in Judea and Samaria; Muchzan grows
almost everywhere including the West Bank.
Indian Rosewood (Dalbergia sissoo) – Heartwood ranges from golden brown to a darker reddish brown.
The pale, straw-colored sapwood is clearly demarcated from the heartwood, and is sometimes incorporated
into finished products
Maple - comes in two varieties: hard and soft. Both varieties are harder than many other woods.
Beech – is typically a pale cream color, sometimes with a pink or brown hue.
Mahogany – One of the great furniture woods has a reddish-brown to deep-red tint, a straight grain, medium
texture.
African walnut – Heartwood is a golden yellow to reddish brown, sometimes with darker streaks
and veins.
Poplar - Heartwood is light cream to yellowish brown, with occasional streaks of gray or green.
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